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Edéia-GO 24 de março de 2021

lA SMS n 0512021

Regttlamenta a adoção cla Retação h/tunicipal cJe l\/ledicamentos
Essenciais - REMUI1IE - como eixo nofteaclor clas prescriçÕes no
âmbito da secretaria A,lunrcrpal de saLTde cte Ecleia-Gc e clà outras
providencias

A ecretaria I\lunicipal de Saúrde de Edeia, no uso das atribuiçoes iegais que lhe confere a Lei
ânica do t\4unicípio de Goiânia, em seus artigos, a Lei Complementar lVunicipal n, em seu

e por flm o Decreto lt4unicipal.

Co iderando que a vicja e a saude constttuem drreitos fundamentais do ser hurnano, sendo de

rel

da

g

Co
Co

de releváncra pubirca conforme previsto no art.'1 g7 da constiturçàc Federa

iderando que a saÚde e direito de todos e dever do Estado nos termos do Art 1g6 da
Federal;

Co iderando do Art 197 tambem na Constituição Federal que estabelece que "são de
ncia pÚblica as açÕes e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor nos termos

i sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle,'

Co siderando que o inciso ll do artigo 7(setimo), da Ler Federal n EOBO/90 prega a
"in ralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contÍnuo das açoes e

ços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
nl' is de complexidade do sistema",

Co o que a alÍnea d do inciso l, artigo 6 da Lei Federal n BO80l1gg0, expr"essa estar
incl ida no SUS a "assisterrc a terapêuttca ntegral. nciusive Íarmacêutrca

C

fe

m

erando o drsposto na Portaria de ConsolidaÇão n 02 cie 28 de setembro ce 20'17 que

estadual e municipal;

entos e materiais necessários a sua aplrcação e o monitoramento da glicemia capilar,

;olidação das normas sobre as polÍtrcas nacionais se saúde do Srstema Unico de Saúde
sive as diretrizes e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para gestores

erando a Lei n 11.347, de27 de setembro de 2006. que dispõe scbre o fornecimento de

iderando a Portaria de Consolidação n 05 de 2B de setembro de 2A17 eLre ConsoIda
!^^ud5 ormas sobre as açÕes e os serviços cle saúcle do Sistema Unico Ce Saúrde nclusive na

tção do Elenco de N/ledicarnentos e lnsumos Disponibilzados pelo SUS nos Termos da
11.347 de 2006 aos Usuárros Portadores de Diabetes lVlellitusLei

por

Co

de

iderando a Portaria n 3 047 de 2B de novembro de 2A19, estabeLece a Relaçãc Í,ilacionai
icamentos Essenciais - RENAfulE 2A2O rc âmbrto do Sisterna Urrrco cie Saude iSUS)

da utiltzação do elenco cle nredicamentos e insumos da ilelaçáo Nacronai de
tvl mentos Essenciais * RENAIVIE 2018

Co do a importâncra dos t-nedicamentos oara garantia das linhas de curclado oara as
d Ças contempiadas no âmbito do Componente da Assistêncja Farmacêutica,
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panhadas no âmbito da Atenção Básica,
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iderando que a prescrição de natureza excepcionai, muitas vezes, de cr,sto elevaoÍssimo
ão constantes no Protocolo Clínrco e Diretrizes Terapêuttcas do i,,/lintsteno da Saúde vem

au to cada vez mais

siderando que por influência da indústria farnracêutica, incentivanclo a prescrição de
icamentos muitas vezes, possuidores de caráter experimental e nern sempre, de eficácra

scutível, e que, esta relação de indLrção à prescriçâo. ern alguns casos reprovávets 1á e
ob ivo de discussão no Conselho Federal de l\4edrcina

pú

siderando os médicos prestadores de serviços ao SUS executam atividades tipicamente
icas, ao ponto de suas prescriçÕes exprimem a propria vontade e responsabilidade do
er pÚblico na adequada execução de suas obrigaçÕes sanitarias, sendo, portanto,
raditorio ao Sistema Unico da Saúde, em alguns casos, prescrever os medicamentos, ao
mo tempo, negar sua dispensação,

siderando por outro lado, que a Constltuição Federal no seu art. 37 caput. obriga a

i., ; i::tl-;ll,;

mentação de protocolos clÍnicos, em um processo drnâmico, participativo e
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inistração Pública a obrÍgação entre outros, aos pr^incÍpios da moralidade e efrciência e
gastos dtvorciados da estrita necessidade técnica motivados exclus vamente, pela

aganda dos laboratorios farmacêuticos, não são razoáveis moral ou eficazmente
CAVEIS

stderando que o arttgo'15, inciso VII da Lei Federal n B0B0/1990 expressa ser atribuiÇão
um dos entes públtcos a "administraÇão dos Tecursos orçantentarios e finance ros
nados, em cada ano á saúde
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A 10 - lnstituir no âmbito do municÍpio de Edeia a Relação lúun c pa de lVledicamentos
(R UIVE) Constante nos anexos da presente portarja

A 2o - Delegar a Central de Abastecimento Farmacêutico, criada pela Portaria SIVIS n" 0i de
712012, poderes deliberativos e normativos sobres a formulação e implementação de01

pol cas públicas relacionadas com seleção. programaçãc prescrição dispensação e uso
nal de medicamentos por meio da elaboração e atualização constar[e Ca RErVUf.4E

fica determinado que referida Comissão também tenha poderes para formuiação e

rac
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MU disciplinar de forma a garantir a terapêutica segura e racional, coni melhoria da quaiidade
da ssistência provida ao usuário do SUS

Os atos praticados pela CAF terão conro norteadores a Re!acão irlacional cle
icamentos (RENAIVI E) e demais nornrativas nacionais relacionac as à clistribuição de
icanrentos no âmbtto oo SUS

Âft 30 - A presente REIVUIVIE terá vigência de 2 (dois) anos, sendo atrourção da CAF dentre
funçÔes, a elaboração e atualização da REt\tUIVlE a cada brênio submetendo a rnesma

apreciação do Gestor(a) da Pasta.

4o - Fica estabelecido que a REI\4U[\/E deverá ser observada nas prescriçÕes de
m entos oriundas da rede municipal de saúde, em detrimento de quaisquer orodutos
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lo A Secretaria lvunicipal de Saúde de Ecleia fornecerá os medicamentos listados no Grupo
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica prevrsto rro Art 3 rncrso lll da

rtaria GIV/NIS n 1 554 de 30 lutiro de 2013

Fica a cargo de a cAF elaborar protocolos clÍnicos e Dir-etrizes Ter-apêutrcas referente aos
icamentos indicados no parágrafo primeiro deste artigo

A 5o - os medicamentos constantes nos Anexos I e ll desta portara serão dis pon ibiiizad os
lusivamente para usuários inseridos nos progranras de Saúde prec:nrzados peio [Vltntstelo

d Saúde cs quars segLrem as normâs e diretrizes devidamente estabeec,das o elo lVlinrsterio

60 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. Registre-se e publrque-

INETE DA SECRETARIA l\tuNtctpAL DE sAUDE, Aos 24 dias do mês de março de
LT
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Ruth dlt tos e Silva
de Saúde
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